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"ยังไม่นอนอีกเหรอคะคุณเทพ"

"ผมรอคุณฟ้าอยู่ครับ"

"อยู่รอฟ้าอีกแล้ว เดี๋ยวก็คอเคล็ดอีกหรอกค่ะ" เธอแซวข�าๆ ก่อนจะกล่าวต่อ 

เสียงจริงจัง "ความจริงมีอะไรด่วนคุณเทพน่าจะโทรหาฟ้าเลยนะคะ จะได้ไม่ต้องทน 

อดหลับอดนอนแบบนี้"

"ไม่มีเรื่องด่วนอะไรหรอกครับ"

"..."

"ผมแค่รู ้สึกนอนไม่หลับ ถ้าคุณฟ้ายังกลับไม่ถึงบ้าน" ค�าพูดของเทพบุตร 

ท�าให้ภาพฟ้าชะงัก เพราะความนัยของประโยคนี้คือเขาก�าลังจะบอกว่า...

เขาเป็นห่วงเธอจนนอนไม่หลับ
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ใช่ว่าชีวติคนเราจะสมบูรณ์แบบไปเสยีทุกเรือ่ง ดอูย่าง 'เทพบุตร ปกรณ์เกยีรต'ิ 

พระเอกคนล่าสดุของเราสคิะ ต่อให้เขานสิยัด ี รกัเดยีวใจเดยีว และรวยมากกก

ขนาดไหน แต่เมือ่ไม่สามารถสลดัน�า้หนกัตวัร่วมร้อยกโิลกรมัได้ แฟนสาวสดุสวย 

กเ็ลอืกจะลาจาก พร้อมตแีสกหน้าว่า 'เขามันไร้เซ็กซ์แอพพลี'!!!

แต่นั่นแหละค่ะ ถ้าเทพบุตรไม่โดนบอกเลิก 'ฟ้าสว่าง' นักเขียนคนใหม่ 

ที่เพิ่งร่วมงานกับ LOVE เป็นครั้งแรกคงไม่สามารถส่ง 'ภาพฟ้า' รักครั้งใหม่ 

ที่ดีกว่าเดิมมาให้กับเขาได้

เลฟิเช่ือว่าสองหนุม่สาวคงไม่ทันคดิแน่ๆ ว่าขณะท่ีภาพฟ้าช่วยเปลีย่นแปลง

รปูร่างให้กบัเทพบุตร ความรูส้กึของท้ังสองจะค่อยๆ เปลีย่นตามไปด้วย

แล้วแบบน้ีความรักระหว่างหนุ่มร่างใหญ่กับสาวบอดี้เป๊ะจะเป็นอย่างไร 

คงไม่มีอะไรดีไปกว่าการเปิดไปลุ้นด้วยตัวเองแล้วล่ะค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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ประวัตินักเขียน

'ฟ้าสว่าง' มช่ืีอเล่นว่า 'เกศ' ปัจจบัุนศกึษาอยู่คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา 

สาขานันทนาการและการท่องเที่ยว ก�าลังขึ้นชั้นปีที่ 4 ที่รั้วจามจุรีค่ะ เริ่มต้น

เขียนหนังสือจากการอ่านนิยายของส�านักพิมพ์แจ่มใสตอน ป.6 เรื่อง  

'ลุ้นรักโปรเจ็กต์ลับฉบับยัยจอมจุ้น' เขียนโดยพี่แสตมป์เบอรี่ จากนั้นเลย 

ลองแต่งเองใส่สมุดให้เพือ่นๆ ท่ีโรงเรยีนอ่าน สรปุเพ่ือนชอบเลยจ้างเขียนต่อ  

จ�าได้เลยตอนนั้นได้เงิน 8 บาท ดีใจมากๆ (ฮ่าๆๆ)

โตข้ึนมาอีกหน่อยช่วงมัธยมต้น ลองเขียนลงในเว็บ Niyay (ปัจจุบัน 

ไม่มแีล้ว) จ�าได้ตอนนัน้ตดิท็อปด้วย แต่กว่าจะได้ตพีมิพ์มีหนงัสอืเป็นของตวัเอง

เล่มแรกจรงิๆ ขอใช้ค�าว่ารากเลอืดไม่น้อยเลยค่ะ แต่ขออย่ายอมแพ้เดด็ขาด! 

เพราะทุกครัง้ท่ีถกูปฏเิสธเราจะได้รบัคอมเมนต์จากทาง บ.ก. ให้น�ามาปรบัปรงุงาน

แล้วส่งใหม่ จนท้ายท่ีสดุกส็�าเรจ็สมดงัใจหวงั เคยตพิีมพ์นยิายมาแล้วสองเรือ่ง 

ค่ะ มีเขียนบทความบ้างประปราย แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกท่ีเกศได้ร่วมงานกับ 

ทางส�านักพิมพ์แจ่มใส รู้สึกดีใจมากค่ะ เพราะเป็นส�านักพิมพ์ท่ีจุดประกาย 

ความอยากเป็นนักเขียนในตัวเราครั้งยังละอ่อน

สดุท้ายแล้ว เกศขอขอบคณุทุกคนท่ีหยิบนยิายเล่มนีข้ึ้นมาอ่าน ขอบคณุ

ทีมงานแจ่มใสท่ีมอบโอกาส ขอบคุณกองบรรณาธิการและพี่ยิหวาท่ีช่วยดูแล 

งานเขียนของเกศเป็นอย่างด ี ขอบคณุทุกแหล่งความรูท่ี้เกศค้นคว้า ขอบคณุ

ครอบครัวและเพื่อนๆ ท่ีคอยให้ก�าลังใจและสนับสนุนเกศเสมอมา สามารถ 

ตดิตามข่าวสารและพดูคยุกนัได้ท่ี https://www.facebook.com/pg/fahswanglaew 

[มาท�าความรูจ้กักนัน้า อยากคยุด้วย ̂ o^]

ฟ้าสว่าง
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ฟ้าสว่าง

'เทพบุตร ปกรณ์เกียรติ' ชายหนุ่มวัยย่ีสิบห้าปี ผิวพรรณของเขา 

ขาวเหลือง เครื่องหน้าออกจีน มีส่วนสูงหนึ่งร้อยแปดสิบห้า แต่ทว่า 

น�้าหนักตัวมากถึงหนึ่งร้อยย่ีสิบกิโลกรัมก�าลังนอนซมจมทะเลน�้าตาอยู่

ภายในห้องส่วนตัวที่ตั้งอยู่ชั้นสองของคฤหาสน์ปกรณ์เกียรติ ลูกตาด�าของ

คนอกหักลอยคว้างเหม่อมองไปยังฝ้าเพดานยิปซัมสีขาว เขาปิดการรับรู้

ทุกประสาทสมัผสัโดยไม่สนใจว่าเข็มนาฬิกาได้เดนิผ่านไปเนิน่นานเท่าไหร่แล้ว

คิดถึง

ไม่ว่าชายหนุม่จะหลบัตาหรอืลมืตา ภาพใบหน้า 'เรยีวหนาม มาหยา' 

คนรกัเก่ายังคอยผุดฉายวนเวยีนและชัดเจนอยู่ในหัวสมองของเขาคล้ายกบั

อาการแฟลชแบ็ก ความทรงจ�าในอดีตเกี่ยวกับเธอคนนั้นตีย้อนกลับมา 

ตัดสลับกับเรื่องราวความเป็นจริงในปัจจุบันที่เขาไม่มีเธออีกแล้ว

เทพบุตรพลิกใบหน้าหันมองไปยังเหล่าข้าวของเครื่องใช้ภายใน 

ห้องนอนตวัเองท่ีล้วนแล้วแต่เป็นแบรนด์เนมจากเมอืงนอกซ่ึงมีราคาสงูลบิลิว่ 

แน่นอนว่ามันบ่งบอกถึงสถานภาพความเป็นอยู่ของเจ้าของได้เป็นอย่างดี 

แต่ความร�า่รวยไม่อาจช่วยให้มนษุย์เจอรกัแท้ได้เลย มนัไม่ได้ช่วยอะไรเขา

บทที่ 1
ไร้เซ็กซ์แอพพีล
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สะดุดรักร้อยโล

เลยสักนิด หรือบางที...ดวงชะตาชีวิตของเขาอาจจะถูกก�าหนดมาแล้วว่า

ให้เป็นคนอาภัพรัก

คนหัวใจสลายจัดการกับอารมณ์เศร้าของตัวเองไม่ถูก เพราะเจ้าตัว

เพิง่เริม่ท�าความรูจ้กักบัเรือ่งรกัแบบหนุม่สาวเอาตอนอายุย่างเข้าย่ีสบิห้าปี

นี่เอง การเป็นเด็กเนิร์ดตัวอ้วนใส่แว่นหนาเตอะท่ีเอาแต่ท่องต�าราเรียน  

ไม่สนใจดูแลหน้าตาและรูปร่างของตัวเอง ไม่ตื่นตัวกับเพศตรงข้าม ท�าให้

เขาจีบสาวไม่เป็น เรียกว่าไม่เคยมีแฟนมาก่อนเลยในชีวิต ทว่าหลังจาก

ศึกษาจบปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจจากประเทศอังกฤษกลับมา 

เมืองไทยและได้มีโอกาสไปร่วมงานแต่งงานของเพื่อนสมัยเรียน ท�าให้เขา

เจอกบัเธอคนนัน้ ผูห้ญิงท่ีท�าให้เขารูจ้กักบัความรกัแบบเสน่หาเป็นครัง้แรก

ด้วยความท่ีเห็นเพือ่นสมัยเรยีนเริม่ทยอยแต่งงานมคีรอบครวักนัแล้ว 

ท�าให้เทพบุตรนกึย้อนดตูวัเองว่ามันคงถงึเวลาท่ีเขาจะต้องมองหาใครสกัคน

มาร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกัน อายุเขาสมควรจะมีคู่แล้วจริงๆ เจ้าตัวจึง 

ไม่ปฏิเสธท่ีจะท�าความรู้จักกับเรียวหนาม มาหยา ผ่านการแนะน�าของ 

เพือ่นสมัยเรยีนภายในงาน เธอท�าอาชีพเป็นดาราและพิธกีรท่ีค่อนข้างมช่ืีอเสยีง

อยู่ในวงการระดบัหนึง่ เขากบัเธอท�าความรูจ้กักนัอยู่ประมาณสองสปัดาห์กว่า 

ก่อนจะตัดสินใจขยับสถานะเป็นคนพิเศษของกันและกัน ชายหนุ่มมอบ 

ความรักและตามใจเรียวหนามหมดทุกอย่าง ไม่ว่าเธอจะเอ่ยปากขออะไร  

ราคาสูงลิบลิ่วแค่ไหน ถ้าเพื่อความสุขของคนรักแล้วเขาเต็มใจจ่ายให้เธอ 

อย่างไม่อิดออด ความสัมพันธ์ของคนสองคนด�าเนินเป็นไปอย่างราบรื่น 

ตลอดแปดเดือนเตม็ ถงึข้ันท่ีว่าเทพบุตรเริม่มคีวามคดิอยากจะคกุเข่าขอหญิงสาว

แต่งงาน

ทว่า...มันดันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมาเสียก่อนนี่แหละ

พวกมือที่สาม!

"ท�าไม"
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ฟ้าสว่าง

เทพบุตรเค้นน�า้เสยีงย�า้ความคดิในหัวของตนลอดผ่านไรฟันท่ีเจ้าตวั

ขบกัดกันจนแน่น

ใช่ เขาก�าลงัโกรธผูช้ายคนนัน้ มันแย่งเรยีวหนามของเขาไป แต่เหนอื

ความต้องการอื่นใด เขาอยากได้ผู้หญิงของเขาคืนมา ทว่าพอเจ้าตัวคิดถึง

ใบหน้าแฟนเก่า ไฟแค้นท่ีสมุตวัลกุโชนอยู่ในอกกค่็อยๆ ดบัมอดลง หลงเหลอื

เพียงความเศร้าระคนหดหู่

'คุณมันอ้วน ไร้เซ็กซ์แอพพีล เรียวรักคุณไม่ลงหรอกค่ะ'

ค�าพูดสุดท้ายของเรียวหนามก่อนท่ีเจ้าหล่อนจะจากไปยังคงดัง 

ก้องกังวานอยู่ในหูของคนที่เธอจงใจด่าตอกหน้าให้หงาย มันหลอกหลอน

ผู้ฟังยิ่งกว่าเพลงฮิต เจ็บจี๊ดยิ่งกว่าถูกประตูหนีบนิ้ว

แค่เพราะเขาอ้วนเขาก็ไม่สมควรจะได้รับความรักจากผู้หญิงคนไหน

เลยใช่ไหม

แล้วความรกัท่ีเขาทุ่มเทมอบให้เรยีวหนามไปล่ะ มันไม่มีค่าเลยงัน้เหรอ

และเหมือนดั่งที่หนังสือเล่มหนึ่งเขียนเอาไว้ว่า...

'ค�าพูดคืออาวุธราคาถูกที่สามารถฆ่ามนุษย์ให้ตายได้'

คนจิตตกอย่างหนักกล่าวตัดพ้อสารรูปภายนอกของตัวเองวนเวียน 

ในหัว โดยท่ีเจ้าตวัไม่รบัรูเ้ลยว่าตนมาหยุดยืนอยูห่น้าระเบียงรบัลมนอกห้อง

ตั้งแต่เม่ือไหร่ มือเจ้าเนื้อคว้าจับราวเหล็กแล้วลองชะโงกหน้ามองลงไป 

ข้างล่าง กระแสลมเย็นวูบหนึ่งพัดตีเข้าหาใบหน้ากลม ภาพท่ีเขาเห็นคือ

สนามหญ้าสีเขียวทึบเพราะไร้แสงจากดวงอาทิตย์สาดส่อง มีต้นไม้ดัด 

จัดเป็นระเบียบอย่างสวยงาม ถัดเข้ามาอีกหน่อยจะเป็นพื้นคอนกรีต 

พมิพ์ลายหินธรรมชาต ิและพลนันัน้เองความคดิอ่อนแอจงึบังเกดิข้ึนในจติใจ

ของคนอ่อนไหว

ถ้าหากเขาพลัดตกลงไปเจ็บหนักจนต้องหามส่งโรงพยาบาล  

เรียวหนามจะมาเยี่ยมเขาหรือเปล่า
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สะดุดรักร้อยโล

และเช่ือเถอะว่า...พษิจากความรกัสามารถท�าให้คนมีความคดิกลายเป็น

คนสิ้นคิดได้อย่างง่ายดาย

ซ่ึงความอ่อนไหวของจิตใจดูเหมือนจะเป็นแรงขับเคลื่อนช้ันดีของ

พฤติกรรมพิสดาร มืออูมจับกระชับท่อนเหล็กตรงหน้าเอาไว้จนมันแน่น

เพียงพอท่ีจะพยุงร่างน�้าหนักเป็นร้อยกิโลกรัมของเขาให้ไต่ข้ึนไปนั่งบน 

ราวระเบียงได้ส�าเร็จ คนต้องการเรียกร้องความสนใจจากแฟนเก่าท้ิง 

ปลายเท้าท้ังสองข้างลูล่งพืน้ดนิราวกบัพระเอกเอ็มวีเพลงเศร้าก�าลงัประชด

ชีวติรกั ชายหนุม่วัยเบญจเพสนัง่คดิทบทวนถงึเรือ่งราวแรกเริม่ในวันท่ีเขา

เริม่รกัจวบจนวันท่ีความรกัของตนหมดค่าลง เขาปลดปล่อยอารมณ์มดืหม่น

ผ่านพระพายเย็นพัดแผ่วไปสักพักหนึ่ง

เพียงชั่วครู่คนสติหลุดลอยไปในอากาศจึงเริ่มรู้สึกตัว

นี่เขาคิดจะท�าบ้าอะไรอยู่

เทพบุตรเหลอืบมองต�า่ลงไปยังพืน้ด้านล่างอัตโนมัต ิก่อนท่ีขาท้ังสองข้าง

ของเจ้าตวัจะเย็นวาบตามมาด้วยอาการสัน่ระรกิจากระดบัความสงูท่ีกะระยะ

ทางสายตาแล้วว่าถ้าเกดิพลดัตกลงไปมหีวังกระดกูรยางค์สกัท่อนในร่างกายเขา

ต้องร้าวหรอืหัก เจบ็หนกัอย่างท่ีตนตัง้ใจเอาไว้แต่แรกแน่นอน

มันไม่คุ้มกันเลย

ความสงูระหว่างราวระเบียงกบัพืน้หญ้าท�าให้ความหวาดกลวัเริม่ทะยาน

เข้ามาครอบง�าจติใจของชายหนุม่ ปลกุจติวญิญาณความรกัตวักลวัตายของเขา

ให้ต่ืนข้ึนมา

คนอยากจะเจ็บตัวประชดชีวิตรักเกิดเปลี่ยนใจกะทันหัน แต่จังหวะที่

เขาวาดขาเตรยีมจะหมุนกายและดนัร่างน�า้หนกัร้อยยีส่บิกโิลกรมัของตวัเอง

กลับลงมาจากราวระเบียงเหล็กนั้นมันแสนจะยากเย็นเสียเหลือเกิน

เทพบุตรพยายามอย่างมากท่ีจะไม่สั่นเทาไปกับระดับความสูงและ

ภาพจนิตนาการสดุหวาดเสยีวท่ีก�าลงัโลดแล่นอยู่ในสมองของเขา ทว่านีค่อื
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ชีวิตจริงไม่ใช่นิยาย

"เฮ้ย!"

คนเสียหลักสมดุลลื่นถลาหล่นตุ้บมาลอยต่องแต่งอยู่กลางช้ันอากาศ 

ดีหน่อยท่ีเจ้าตัวคว้าจับท่อนเหล็กเอาไว้ได้ทันการณ์ แต่รู้สึกเหมือนมันจะ

ไม่เป็นประโยชน์อะไรเลย เพราะน�้าหนักของตัวเขามันมากเกินกว่าท่ี 

แขนอวบอ้วนไร้กล้ามเนือ้จะต้านทานแรงโน้มถ่วงของโลกไหว และแน่นอนว่า

ท้ายท่ีสุดแล้วร่างอ้วนร้อยยี่สิบกิโลกรัมจึงร่วงตกลงมาจากช้ันสองของ

คฤหาสน์ปกรณ์เกียรติอย่างรวดเร็ว

ตุ้บ!

"โอ๊ย!"

เทพบุตรถึงกับร้องเสียงหลงเมื่อแผ่นหลังท่ีมีก้อนไขมันอัดกันอยู่ 

จนแน่นของตนกระแทกเข้ากบัพืน้โลกอย่างรนุแรง ความเจบ็แปล๊บกระจาย

ไปท่ัวทุกสัดส่วนของร่างกายอย่างรวดเร็ว ดูเหมือนว่าเขาจะไม่สามารถ

ขยับเขย้ือนอวัยวะส่วนใดได้เลย และเมื่อระบบผิวหนังเริ่มรับสัมผัสได้ว่า

บรเิวณโดยรอบตวัมีความเปียกแฉะ บวกกบัระบบความคดิในหัวท่ีคาดการณ์

เอาไว้ล่วงหน้าว่าจะต้องเจบ็มากแน่นอน ท�าให้ในสมองของเจ้าตวัจนิตนาการ

ภาพตัวเองก�าลงันอนจมกองเลอืดสแีดงชาดอยู่

เขาก�าลังเสียเลือดมาก ก�าลังจะตายในไม่ช้า

ทว่า...ใบหน้าอวบอ้วนกลับต้องยับยู่เม่ือได้กลิ่นฉุนคุ้นๆ โชยเข้ามา

ในท่อทางเดินหายใจ ส่งผลให้จมูกกลมขยับฟุดฟิดไปมา

เอ...จะว่าไปเขากไ็ม่ใช่คนกนิผกั แต่ท�าไมกลิน่เลอืดมันถงึได้เหมน็เขียว

ชอบกล

มือของคนเจ้าเนื้อค่อยๆ ลูบคล�าส�ารวจพื้นที่รอบกาย เรียกว่าแน่ใจ

จนสรุปกับตัวเองได้แล้วเจ้าตัวจึงลืมตาพรึบ

สนามหญ้า
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คนเฉียดตายรีบพลิกหน้าขวับ หันมองไปทางพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย

ท่ีอยู่ห่างออกไปในระยะไม่ถึงหนึ่งเมตรเลยด้วยซ�้าพลางเป่าลมหายใจ 

ผ่านช่องปากด้วยความรู้สึกโล่งยาวเหยียด เพราะอีกเพียงนิดเดียวเท่านั้น 

อีกนดิเดยีวท่ีเขาอาจจะกลายเป็นคนพกิารไปตลอดชวีติ หรอืบางทีอาจถงึตาย

ไปเลยก็ได้

และแม้ว่าเทพบุตรจะไม่ได้เจบ็จนถงึข้ันต้องหามกนัไปส่งโรงพยาบาล 

แต่ถงึอย่างนัน้นวิตนัเคยกล่าวเอาไว้ว่า 'แอก็ช่ัน เท่ากบัรแีอ็กช่ัน' แรงกระแทก

จึงท�าโทษร่างกายของคนขาดสติจนปวดระบมตุบๆ ไปทุกสัดส่วน เขา 

มั่นใจเลยว่าในวันพรุ่งนี้ตัวเองจะต้องเห็นรอยช�้าสีเขียวม่วงบนกายสักแห่ง 

เป็นหลักฐานสะกิดใจไปอีกหลายอาทิตย์แน่นอน

เทพบุตรใช้มือเท้าพื้นหญ้าเพื่อพยุงเรือนร่างรวดร้าวของตัวเอง 

ให้ลกุข้ึนยนืเตม็ความสงู เขารูส้กึเจบ็แปลบท่ีบรเิวณหัวเข่าจนทรดุตวัลงเลก็น้อย

พลางหันซ้ายแลขวาเพราะกลัวว่าพวกคนงานจะมาเห็นเข้า พอแน่ใจว่า 

ไม่มีใครอยู่เจ้าตัวจึงรีบเดินกะเผลกๆ เข้าประตูคฤหาสน์ทันที

ชายหนุม่ผ่านทางโถงกว้าง แหงนหน้ามองบนเพดานมแีชนเดอเลยีเพชร

ห้อยระย้าอยูอ่ย่างสวยงาม ด้านซ้ายเป็นห้องพกัผ่อนส�าหรบัสมาชิกทุกคน 

ในครอบครัว คนเริ่มส�านึกได้มองทะลุวงกบเข้าไปภายในห้องนั้น เขาเห็น

ภาพบิดาก�าลงัป้อนลกูพลบัในจานให้กบัมารดาพลางดโูทรทัศน์จอขนาดมหึมา

อยู่ด้วยกัน

เทพบุตรหยุดฝีเท้ายืนมองคู่รักชายหญิงวัยใกล้ชราด้วยประกายตา

ส�านึกผิด พ่อกับแม่คือคนท่ีรักเขามากท่ีสุดในโลก กับอีแค่ถูกคนรักท้ิง 

เขาถงึกบัคดิสัน้ท�าร้ายตวัเอง นีถ้่าพวกท่านรูเ้ข้าคงจะเสยีใจไม่น้อยเลยทีเดยีว 

ท�าไมนะท�าไม ท�าไมเขาถงึไม่รกัตวัเองได้มากขนาดนัน้ คนหนุม่กล่าวตดัพ้อ

ในใจตามประสาคนรูส้�านกึ ก่อนจะคดิย้อนไปถงึเรือ่งราวเม่ือช่วงเย็นท่ีผ่านมา 

มันเป็นเหตุการณ์ท่ีผลกัดนัให้เขาคดิสัน้ ตดัสนิใจท�าอะไรโง่ๆ ลงไป
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'ไม่ ผมไม่เลิก'

ใบหน้าอวบกลมข้ึงเคยีดหลงัจากกล่าวค�าคดัค้านนัน้ออกมาเสยีงเครอื 

ความกลวัผลกัดนัให้เจ้าตวัรบีคว้ามอืท้ังสองข้างของคนรกัเอาไว้ โดยไม่คดิ

ท่ีจะกลั้นน�้าตาและสนใจสูดน�้ามูกท่ีก�าลังไหลย้อยลงมาหมิ่นเหม่อยู่แถว 

เนินขอบปากตัวเองเลยแม้แต่น้อย ณ เวลานี้เทพบุตรรับรู้เพียงแต่ว่า...

เขาไม่อยากสูญเสียเธอไป

ชายหนุ่มส่งสายตาวิงวอนร้องขอให้คนตรงหน้าท่ีเอาแต่ยืนเงียบ

เปลี่ยนใจ เปลี่ยนความคิดท่ีจะไปจากเขา น�้าตาลูกผู้ชายหยดติ๋งลงบน 

หลังมือสีขาวซีดแผ่เป็นวงชื้นเล็กๆ

'เรียวต้องการอะไร บอกผมสิผมจะให้'

'เราเลิกกันเถอะ' ค�าพูดสั้นๆ ท่ีดังออกมาจากปากของเรียวหนาม

เหมือนมีดคมท่ีกรีดแทงเข้ามาในหัวใจชายหนุ่ม ภาพจินตนาการในหัว 

ท่ีเขาวาดฝันเอาไว้กลบัตาลปัตรเม่ือสาวสวยผูแ้สนดใีนจอทีว ีแต่นอกจอไม่ใช่ 

ชักสีหน้าแสดงความร�าคาญอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อน

เทพบุตรสบสายตาแน่วแน่ไม่มลีงัเลของผูห้ญิงท่ีตนรกั คนรกัษาสจัจะ

ยิ่งชีพถึงกับยืนนิ่งงันไม่ยอมพูด เหตุเพราะสิ่งที่อีกฝ่ายร้องขอเป็นสิ่งที่เขา

ไม่มีวันท�าให้ได้

เขารักเรียวหนามมากเกินกว่าท่ีเธอจะรับรู้ แต่ดูเหมือนว่าความรัก

ของเขาจะไม่สามารถรัง้ตวัและหัวใจของหญิงสาวเอาไว้ได้เลย คนหมดหวัง

กระชับมือเย็นในอุ้งมือตัวเองเพื่ออ้อนวอนเธอจนวินาทีสุดท้าย

'ปล่อยมือเรียวซะที'

เทพบุตรออกแรงรัง้มือเย็นของแฟนสาวไว้สดุแรงเกดิ และดเูหมือนว่า

เรยีวหนามกไ็ม่ยอมแพ้เช่นกนั เลยกลายเป็นว่าต่างฝ่ายต่างย้ือยุดฉุดกระชากมอื

กันไปมาอยู่สักพักใหญ่

'เป็นเมนส์เหรอเรียว ท�าไมไม่มีเหตุผลเลย' พอได้ยินค�าถามแบบนั้น
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จากแฟนหนุม่เรยีวหนามจงึค่อยๆ ลดอาการต่อต้านลงเลก็น้อย เหตผุลคอื

หนึ่งเพราะตระหนักได้ว่าแรงผู้หญิงไม่มีทางสู้แรงผู้ชายได้ และสองเจ้าตัว

จ�าต้องรักษาภาพลักษณ์ความเป็นเรียวหนาม มาหยาเอาไว้ โดยการ

พยายามนบัหนึง่ถงึสบิในใจช้าๆ เพือ่ระงบัอารมณ์ด้านมดืของตวัเองให้ดบัลง

'เปล่าค่ะ เรียวปกติดี'

'ถ้าอย่างงั้นเรียวเป็นอะไร จู่ๆ บุ่มบ่ามมาขอเลิกกับผมท�าไม'

เมือ่ถามแล้วคนตรงหน้าเอาแต่ยืนเงยีบ เขาจงึเร่งเอาค�าตอบโดยการ

เขย่ามือเย็นเรียกสติอีกฝ่าย จนร่างเพรียวขยับเซตามแรง

'ท�าไมล่ะ ท�าไมๆๆ!'

'โอ๊ย! น่าร�าคาญ'

มือหนาชะงักกึก คนผวาวาบกะพริบตาปริบๆ มองหญิงสาวท่ีเพ่ิง

ระเบิดเสียงแหลมสิบแปดหลอดตวาดแว้ดใส่ตัวเองด้วยความสะเทือนจิต 

เรยีกว่าตัง้แต่คบหาดูใจกนัมาเรยีวหนามไม่เคยสกัครัง้ท่ีจะส่งเสยีงดงัใส่เขา

แบบนี้ แม้แต่ตอนทะเลาะกันก็ตามที

นี่เป็นครั้งแรก

'จะปล่อยได้รึยัง เรียวเจ็บ!'

ค�าว่า 'เจบ็' เหมือนเป็นตวัปลดลอ็กกญุแจมือย่ีห้อเทพบุตรให้หลดุออก

อัตโนมัติ ชายหนุ่มมองใบหน้าหวานด้วยสายตาตัดพ้อ ความจริงแล้ว 

เขากพ็อจะระแคะระคายเรือ่งท่ีแฟนตวัเองก�าลงัแอบปันใจไปให้ผูช้ายคนอ่ืน 

อยูบ้่าง เพียงแต่เขาเลอืกท่ีจะเช่ือใจคนของตวัเอง และได้แต่เฝ้าภาวนาในใจ

ขออย่าให้ต้นเหตุรักร้าวครั้งนี้มาจากข่าวบันเทิงร้อนเมื่อสามวันก่อนเลย

'เราจบกันด้วยดีเถอะนะคะเทพ เรียวไม่อยากใจร้ายกับคุณ'

'ไม่!'

'อย่าบังคับให้เราต้องเกลียดกันนะเทพ'

'ผมไม่เลิก! ได้ยินไหมว่าผมไม่เลิก!' เทพบุตรสวนกลับทันควัน
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เรียวหนามท่ีสุดจะทนจึงตวาดลั่นออกมาจนคนรับใช้ท่ีแอบซุ่มดู

สถานการณ์ของเจ้านายอยู่หลังก�าแพงสะดุ้งโหยงกันเป็นแถบ

'แต่เรียวจะเลิก!!!'

'เพราะผู้ชายที่ชื่อฤทธิ์ตินัยใช่ไหม'

เทพบุตรจงใจพูดพาดพิงถึงจุดไต้ต�าตอของปัญหาท่ีเกิดขึ้น เขา

จดจ้องลึกเข้าไปในรูม่านตาของคนรักท่ีมันขยายกว้างข้ึนอย่างเห็นได้ชัด 

ปฏิกิริยาของเธอเป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนเวลาตกใจกับเรื่องอะไร 

สักอย่าง เพราะส�าหรับดารามากฝีมืออย่างเรียวหนาม ถ้าคิดจะจับผิด 

คงจะต้องสังเกตจากนัยน์ตาของเธอท่ีแม้จะแสดงเก่งกาจมากแค่ไหน 

ก็ไม่อาจหนีปฏิกิริยาทางร่างกายตามธรรมชาติไปได้

'ไม่เกี่ยว' เรียวหนามปฏิเสธเสียงเข้ม แม้ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงก็ตาม 

แต่คนอย่างเธอหรือจะยอมแพ้ ถ้าไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนมากพอ ไม่มีทาง

ท่ีเธอจะยอมรบัผดิหรอก 'เอ๊ะ นีเ่ทพก�าลงักล่าวหาว่าเรยีวนอกใจคณุอยูน่ะ'

เทพบุตรเลอืกท่ีจะส่งย้ิมเย็นให้กบัแฟนสาวท่ีก�าลงัยนืกอดอกป้ันหน้า

เอาเรือ่งเขาอยู ่ความจรงิจากค�าพดูของเขามนัชัดเจนจนเธอน่าจะตระหนกั

ได้แล้วว่าคนที่รู้แต่ไม่พูด กับคนที่ไม่รู้เลยไม่พูดมันต่างกัน

'ฮึ ผมยังไม่ได้บอกสักค�าว่าเรียวนอกใจ'

เทพบุตรจดจ้องเข้าในนัยน์ตาของคนรักเพื่อสื่อให้เธอรู ้เสียทีว่า 

เขาไม่ได้โง่ ไม่ได้ซ่ือบ้ือจนถึงข้ันจะหลอกอะไรก็เช่ือไปหมด แต่เพราะ 

เขารกัเธอมาก เขาถงึเลอืกท่ีจะเงยีบ เลอืกท่ีจะปิดตาข้างหนึง่ไว้ ทว่าบางที

มันอาจจะเป็นการเลือกที่ผิดถนัด

'มันไม่มีอะไร' เรียวหนามพูดพลางหันหลังเดินไปทางโซฟาหลุยส ์

สทีองอร่าม แล้วหย่อนสะโพกลงนัง่บนเบาะจนยวบ ก่อนจะยกขามาไขว่ห้าง

ตามนิสัยของหล่อน

'ครบั ผมเช่ือ' เทพบุตรขานรบัเสยีงเรยีบ เขาเห็นเรยีวหนามมองตอบ
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กลบัมาด้วยสายตาไม่ย่ีหระ พานให้คนรูค้วามจรงิอยู่เตม็อกเกดิความหม่ันไส้

จนต้องพดูอะไรบางอย่างให้เธอเลกิท�าเป็นเนยีนได้แล้ว

เรียวหนามควรจะรู้สึกผิดและส�านึกเสียบ้าง

'ผมรู้ว่าข่าวบันเทิงใครจะนั่งเทียนเขียนยังไงก็ได้ หรือแม้แต่ตัดต่อ 

รูปใครไปนั่งกินข้าวกับใครบนรูฟท็อปก็ได้ด้วย'

'...'

เรียวหนามท�าเป็นเชิดหน้าตีเนียนต่อ เธอยังคงใช้ความเงียบเข้าสู้

ความจริงแม้ว่าขนท่ัวร่างกายจะลุกซู่กับวาจาท�านองว่ารู้ทันหรอกนะ แต่

เขาแค่เลอืกท่ีจะไม่พดูมันออกมาเท่านัน้ แต่กบ็อกไปแล้วไง ถ้าไม่มหีลกัฐาน

ที่ชัดเจนมากพอ ไม่มีทางที่เธอจะสารภาพก่อนแน่นอน

'ค่ะ'

เรยีวหนามประสานสายตากบัคนจ้องจบัผดิตวัเองอย่างไม่นกึเกรงกลวั 

พอมาลองคิดดูเธอเองก็เสียดายเทพบุตรอยู่เหมือนกัน แน่นอนว่าเธอ 

ไม่เคยรกัคนอ้วนฉุเลยแม้แต่น้อย ท่ียอมคบด้วยเป็นเพราะความร�า่รวยของเขา

ท�าให้ชีวิตเธอสบาย ทว่าความสุขของเธอไม่ได้อยู่แค่ตรงนั้น

เรยีวหนาม มาหยาไม่ได้ต้องการเป็นคณุนายใช้เงนิมอืเตบิ หรอืเป็นเพียง

นักแสดงสมทบดีเด่นเหมือนปัจจุบัน ทว่าความใฝ่ฝันและปรารถนาสูงสุด 

ในชีวติเธอคอืการเป็นนางเอกซูเปอร์สตาร์ระดบัแถวหน้าของเมอืงไทยต่างหาก 

เพราะฉะนัน้ตราบใดท่ีเธอยังไม่สมหวงั ไม่ว่าจะต้องท�าวธิกีารไหนเพ่ือแลกมนัมา

เธอกจ็ะท�า

นีถ้่าไม่ตดิว่าเทพบุตรมนีสิยัหึงหวงและหัวโบราณจ๋าจนมนัส่งผลกระทบ

ต่อหน้าท่ีการงานเธอล่ะก ็เธอไม่มีวนัยอมท้ิงบ่อเงนิบ่อทองของตวัเองไปไหน

หรอก

และถ้าให้เลือกระหว่างความฝันในวัยเด็กท่ีก�าลังจะเป็นจริงเพราะ

ผู้ชายคนใหม่ กับผู้ชายคนเก่าที่มีดีแค่ความรวย เธอขอเลือกช้อยส์แรก
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บรรยากาศภายในห้องรบัแขกเงยีบสงดัเมือ่ต่างคนต่างเงยีบ ไม่มีใคร

ยอมพูดอะไรมา เรียวหนามท่ีมีนัดทานดินเนอร์กับฤทธิ์ตินัยต่อจึงแสร้ง 

ท�าเป็นถอนลมหายใจออกมาเสียงดังเฮ้อพลางยันกายยืนเต็มตัวสูง

'ถ้าเทพหายสงสัยแล้ว เรียวขอตัวกลับก่อนนะคะ'

'เดี๋ยว' เทพบุตรคว้าแขนคนท่ีตั้งท่าจะเดินจากไปเสียให้ได้หมับ  

'ผมไม่มีทางยอมเลิกกับคุณ'

'ก็ได้ ในเม่ือพูดดีๆ ด้วยแล้วเทพไม่เข้าใจ เรียวจะถือว่าคุณบังคับ 

ให้เรียวใจร้ายเองนะ'

มือของเทพบุตรถูกมือเรียวหนามปัดออกอย่างรุนแรง แล้วฝ่ายนั้น 

กหั็นกลบัมายืนประจนัหน้ากนักบัเขาอีกครัง้ แต่สายตาท่ีเธอใช้จบัจ้องมองมา

ได้เปลี่ยนแปลงไป มันดูเย็นชาจนน่ากลัว

'เทพคิดว่าที่ผ่านมาเรียวรักคุณจริงๆ งั้นเหรอคะ'

คนพุงกลมรู้สึกช็อกไปไม่น้อยเลยกับประโยคที่ตัวเองได้ยิน เขามอง

ใบหน้าแฟนสาวอย่างไม่เข้าใจความนยัมากนกั หรอืบางทีเขาอาจจะเข้าใจ

มันแล้ว แต่ว่ายังฝืนหลอกตัวเองอยู่

'เรียวหมายความว่ายังไง'

'ก็หมายความว่าคุณมันอ้วน ไร้เซ็กซ์แอพพีล เรียวรักคุณไม่ลง 

หรอกค่ะ'

แก่นสมองกบัหัวใจของเทพบุตร ปกรณ์เกยีรตสิัน่สะเทือนอย่างรนุแรง

กับค�าพูดนั้น หัวสมองชายหนุ่มประมวลช้าลงจนแยกไม่ออกแล้วว่าสิ่งท่ี

แฟนสาวพ่นออกมามันเป็นความจริง หรือแค่ต้องการให้เขาเลิกตอแยเธอ

เสียที แต่ทว่าวาจานั้นมันท�าให้เขารู้สึกเหมือนโดนไม้หน้าสามฟาดลงมา 

กลางกบาล คนเป็นใบ้แดกไปช่ัวขณะเริม่คนืสตแิละรูส้กึตวัอีกครัง้ จงึรบีรดุ

ตามอีกร่างออกไปนอกบ้านทันที

เจ้าบ้านวิง่ถลาออกมาจากตวัคฤหาสน์ด้วยความรวดเรว็ ร่างพุงกระเพ่ือม
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หยุดยืนหอบแฮกๆ กางแขนขาขวางหน้ากระโปรงรถของเรยีวหนามท่ีตวัเขา

เป็นคนควกัเงนิซ้ือให้เองเมือ่เดอืนก่อนอย่างไม่กลวัความตาย

ปี๊นๆ

คนในรถกดแตรเพือ่ส่งสญัญาณขอทาง ทว่าพอเห็นเขายังยืนขวางอยู่

ไม่ยอมขยับไปไหนจงึกดแตรลากเสยีงยาวเป็นสญัญาณเตือนภัยครัง้สดุท้าย 

ก่อนฝ่ายนัน้จะตดัสนิใจเข้าเกยีร์เดนิหน้าแล้วเหยยีบคนัเร่งพุง่ยานพาหนะสีล้่อ

เข้าหาร่างเขาแบบไม่มีแววเลยว่าจะเหยียบเบรก

เมื่อเทพบุตรตระหนักได้แล้วว่าเรียวหนามเอาจริงแน่ แม้หัวใจเขา 

จะสู้ไม่ถอย แต่ร่างกายเจ้ากรรมกลับพุ่งหลบเข้าข้างทางอย่างอัตโนมัติ  

ส่งผลให้ร่างท้วมเกลือกกลิ้งหลุนๆ มาหยุดนอนแผ่หลากับพ้ืนคอนกรีต 

ลายหินธรรมชาติ

นัยน์ตาเศร้าสะท้อนภาพรถยนต์คันงามแล่นฉิวออกไปนอกรั้ว

คฤหาสน์ปกรณ์เกยีรต ิ แล้วย่ิงพอสมองประมวลผลได้ว่าแฟนสาวไม่แม้แต่

จะชะลอความเร็วเครื่องยนต์ลงเลยสักนิด ท�าให้ความสะเทือนใจโลดแล่น

เข้ามาจับจิตคนถูกหักอกอย่างสุดจะบรรยาย

เขาถูกทิ้งแล้วจริงๆ

"เจ้าเทพ"

'ปุริม' หันมาเห็นลูกชายยืนมองตัวเขากับภรรยาอยู่นอกห้องพอดี 

แปลกใจว่าท�าไมลกูถงึไม่ยอมเดนิเข้ามาจงึกล่าวทัก ส่งผลให้คนถกูเรยีกขาน

สะดุ้งโหยงหลุดออกมาจากภวังค์ทันที

"ครับคุณพ่อ"

"ตั้งแต่กลับมาฉันไม่เห็นแม้แต่เงาแกเดินลงมาจากบันได แกออกไป

ข้างนอกทางไหน"

ค�าถามของปุรมิผูเ้ป็นประมุขของคฤหาสน์ท�าให้เทพบุตรผงะ เขามอง
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เครือ่งหมายค�าถามบนใบหน้าของบิดาและมารดาด้วยความรูส้กึหลากหลาย 

แต่เหนือความรู้สึกอ่ืนเลยคือเขาไม่อยากโกหกพวกท่าน แต่จะให้บอก 

ความจริงว่าเขาอกหักเลยคดิสัน้ถงึข้ันตดัสนิใจกระโดดระเบียงลงมาจากชัน้สอง

ก็ไม่กล้า

"เอ่อ..." เทพบุตรพยายามนึกหาค�าแก้ตัวที่ดีที่สุดแบบที่ไม่บิดเบือน

ความจรงิไปมากนกั แต่ดเูหมอืนว่าการท่ีกะโหลกศรีษะกระแทกกบัพืน้สนามหญ้า

เมือ่สกัครูส่่งผลให้สมองของเขาแบลงก์ เลยกลายเป็นว่าเจ้าตวัยืนอ�า้ๆ อึง้ๆ 

ไม่ยอมตอบเสยีทีจนมารดาท่ีพอจะดอูาการลกูชายออกเสมอช่วยดงึความสนใจ

ของบิดาไป

"คณุปุก�าลงัถงึช่วงไคลแมก็ซ์แล้วค่ะ เรากเ็ข้ามานัง่ดดู้วยกนัสติาเทพ 

พ่อกบัแม่คิดว่าผูห้ญิงคนนีน่้าสนใจดนีะ ลคุเธอดเูหมาะกบัผลติภณัฑ์ตวัใหม่

ของแฟตบอมบ์ด้วย"

'แฟตบอมบ์ (Fat Bomb)' บริษัทเครื่องดื่มทางเลือกชื่อดังแห่งยุค 

เนือ่งจากปัจจบัุนกระแสรกัสขุภาพในประเทศไทยก�าลงัเป็นท่ีนยิมอย่างมาก 

ท�าให้ฟังก์ชันนัลดริ๊งก์บูมข้ึนอย่างฉุดไม่อยู่ ส่งผลให้แฟตบอมบ์สามารถ 

เข้าควบส่วนแบ่งของตลาดเครือ่งดืม่ได้มากกว่าหกสบิเปอร์เซ็นต์ กอบโกย

ก�าไรมหาศาลทุกไตรมาส ผลักให้ตระกูลปกรณ์เกียรติก้าวข้ึนมาเป็น 

มหาเศรษฐลี�าดับต้นๆ ของเมืองไทย เป็นท่ีจบัตามองของสือ่มวลชนทุกส�านกั 

แต่กว่าจะมีอย่างวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะนาย 'ปุริม' และนาง 'ปุรี'  

สองสามภีรรยาผูก่้อตัง้ต้องต่อสูก้บัมรสมุชีวิตเป็นเวลากว่าหกปี และมแีผน 

จะส่งมอบอาณาจกัรเครือ่งดืม่พนัล้านให้กบัทายาทเพียงคนเดียวของตระกลู

สืบสานต่อในไม่ช้า

"ครับ คุณแม่" เทพบุตรรับค�าอย่างว่าง่าย แม้ว่าในใจเจ้าตัวอยากจะ

กลับห้องนอนตนมากกว่าก็ตาม แต่โดยนิสัยปกติแล้ว หากมีเรื่องงาน 

เข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าเวลาไหนรองประธานบริษัทอย่างเขาไม่เคยปฏิเสธ 
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ในการร่วมปรึกษาหารือเลยสักครั้ง

คนปวดแปลบท่ีบริเวณหัวเข่าข้างขวากัดฟันเดินเป็นปกติเข้ามา

จบัจองท่ีนัง่บนโซฟาหลยุส์สทีองอร่าม โดยหารู้ตวัไม่ว่าคนเป็นบิดากบัมารดา

ต่างสะดุดตากับเศษหญ้าแห้งและรอยด�าเป็นปื้นบนหลังเสื้อเช้ิตสีขาวของ

ตัวเอง

ทว่าปุริมกับปุรีก็เลือกท่ีจะเงียบไม่ถามอะไรลูกชายท้ังนั้น พวกเขา 

ท�าเพียงสบสายตากันและกันแวบหนึ่ง ก่อนจะนึกย้อนไปถึงค�าพูดของเมด

ในคฤหาสน์เมื่อตอนเย็นแล้วพอจะปะติดปะต่อเรื่องราวกันได้

ปุรีตัดสินใจลุกจากท่ีนั่งข้างสามีแล้วเดินไปนั่งลงข้างๆ บุตรชาย 

พร้อมกับใช้แขนโอบรอบหัวไหล่อวบอ้วนเอาไว้ มือของผู้เป็นมารดาลูบ 

และโน้มศีรษะลูกชายให้มาซบอิงกับศีรษะของตน เพ่ือสื่อให้คนอ่อนแอ 

รับรู้ว่าเจ้าตัวไม่ได้อยู่บนโลกเพียงล�าพัง แต่ยังมีมารดาอยู่เคียงข้างเสมอ

"แม่กับพ่อรักเทพนะลูก"

เทพบุตรเกิดอาการงวยงงเล็กน้อย แต่พอจะเดาได้ว่าบิดากับมารดา

น่าจะรูเ้รือ่งท้ังหมดจากเมดในคฤหาสน์ตัง้แต่เย็นแล้ว เขาพยักหน้ารบัทราบ

พร้อมกับเข้าสวมกอดรับไออุ่นจากมารดา พลันนั้นน�้าตาคนส�านึกผิด 

มันท�าท่าจะไหลออกมาเสียให้ได้ ดีหน่อยที่เขาฮึบมันเอาไว้ทัน

"ผมก็รักแม่กับพ่อครับ"

ปุรีส่งย้ิมให้กับสามีท่ีนั่งคอยให้ก�าลังใจบุตรชายอยู่ห่างๆ สมาชิก

ครอบครัวปกรณ์เกียรติกลับมามีรอยย้ิมกันอีกครั้ง ก่อนคนเป็นมารดา 

จะคลายอ้อมกอดออกเปลี่ยนมาใช้แขนโอบบ่าอวบเอาไว้ พลางตบหัวไหล่

บุตรชายเบาๆ สองสามทีแล้วพูดติดตลก

"แม่ว่านะ หนูคนนั้นแจ่มกว่าแฟนเก่าเราตั้งเยอะ" พูดจบเจ้าตัวก ็

หันไปถามความเห็นสามีด้วยใบหน้ารู้กันเป็นนัย "ว่าไหมคะคุณปุ"

"อมื" คนมีมาดท�าเพยีงครางในล�าคอตอบรบัค�าภรรยาเท่านัน้ ขณะท่ี
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ฟ้าสว่าง

ยังจับจ้องหน้าจอทีวีอยู่ไม่วางตา

"คุณพ่อคุณแม่ครับ"

เทพบุตรขมวดคิว้มุ่นกบัมุกรบัส่งของบิดาและมารดาเลก็น้อย ก่อนจะ

หันมองตามสายตาท่านไปทางจอโทรทัศน์ท่ีก�าลงัฉายให้เขาเห็นภาพผูห้ญิง

คนหนึ่ง

โห...

เสยีงร�าพงึในใจครัง้แรกยามเทพบุตรได้เห็นหญิงสาวในจอทีวี มนัเป็น

ความรูส้กึแปลกใหม่ท่ีเจ้าตวัเพิง่เคยได้สมัผสัจนมิอาจนยิามเป็นค�าพูดใดๆ 

ออกมาได้ เนือ้กายหนุม่เริม่ร้อนวบูวาบ แถมหัวใจยังเพ่ิมอตัราการเต้นถีร่วั

อย่างน่าประหลาด ผิดจากตอนเจอเรียวหนามครั้งแรกท่ีเขามองว่าหล่อน

หน้าตาสวยและมีมารยาทดีเพียงเท่านั้น

เทพบุตรจบัจ้องโครงหน้างดงามแสนหวาน ทว่าดูไปดมูาชักคล้ายกบั

ตุ๊กตาสาวญี่ปุ่น เขาเลื่อนไหลโฟกัสมายังสรีระทรงนาฬิกาทรายที่เห็นแล้ว

ให้ความรูส้กึแข็งแรงมากกว่าความอ้อนแอ้น หุ่นทรงของเธอมันดงึดดูให้เขา

มิอาจละสายตาจากไปทางไหนได้เลย คนช�้าในรักเหมือนต้องมนตร์สะกด

ให้เผลอลมืความรูส้กึทุกอย่างไปในช่ัวขณะ และในจังหวะท่ีกล้องแพนให้เห็น 

หน้ากรรมการตัดสนิงานประกวดแต่ละท่าน ชายหนุม่จงึรบีเลือ่นสายตาลงมา

อ่านช่ือและนามสกลุของผูช้นะเลศิในการแข่งขันเสยีงแผ่ว พอย�า้กบัตวัเอง

ให้จ�าได้

"นางสาวภาพฟ้า ลานดอกไม้"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160625147.html
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